
ŽIVOTNÍ ZMĚNA 
PRO ZÁVISLÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA BÉTEL CZ z. s. ZA ROK 2019

Kdo jsme?
Svépomocná komunita fungující již od roku 2005. Poskytujeme dlouhodobý pobytový program pro 
závislé vedoucí k dlouhodobé spokojené abstinenci.

Komu pomáháme?
Mužům a ženám ve věku od 18 do 50 let se závislostí na návykových látkách (nealkoholových dro-
gách a/nebo alkoholu) nebo hracích automatech. Přijímáme i muže a ženy po výkonu trestu.

Jak pomáháme? 
Poskytujeme bezplatné bezpečné bydlení v  chráněném prostředí bez drog, alkoholu a cigaret. 
Základním prostředkem léčby je společný život v komunitě, ve kterém jsou aplikovány základní 
křesťanské principy, jako je bezpodmínečné přijetí, odpuštění a láska k  bližnímu. Hlavním 
principem péče je vzájemná pomoc. Déle abstinující členové pomáhají nováčkům, předávají jim své 
zkušenosti a povzbuzují je vlastním příkladem. Každý má nějakou zodpovědnost, je součástí 
jednoho týmu. 

Přátelské a zároveň jasně strukturované prostředí napomáhá ke změně zažitých škodlivých vzorců 
chování. Mezi základní terapeutické prostředky patří i smysluplná práce, probíhající v  reálném 
prostředí tří fungujících sociálních podniků.

Doporučená délka pobytu v komunitě je 12-18 měsíců. Pobyt je možné na žádost člena komunity 
prodloužit. Někteří absolventi nachází pracovní uplatnění v  našich sociálních podnicích i po 
ukončení léčby.



Rok 2019 v číslech

Z nich uvedlo jako důvod k nástupu:

Počet žadatelů o nástup    57 
Počet nástupů do komunity  27

Poděkování

Děkujeme všem pravidelným i nepravidelným, velkým i drobným dárcům za jejich podporu naší 
práce. Mezi naše pravidelné dárce patří Nadace České spořitelny, KS Praha, International Church of 
Prague, Hope House Church Barnsley, Nadační fond KMS, Josten Trust, Nadace 3W a další.
 
Děkujeme MUDr. Kateřině Knopové za skvělou a trpělivou péči o zdraví našich klientů. 
Děkujeme Kentovi Martinovi a Ráchel Bícové za supervizní péči. 
Děkujeme všem spolupracujícím organizacím za poskytnutou pomoc.

Děkujeme Betel of Britain a Casa Bet-EL e.V. našim sesterským organizacím za pravidelnou dodávku 
nábytku pro naši Nábytkovou farmu. Děkujeme všem, kteří neúnavně využívají služby Vaše 
stěhování a nakupují v našem dobročinném obchodě, bez vás bychom nemohli pomáhat těm, kteří 
to potřebují.

Výbor spolku:
Předseda:  Petr Tichý
Místopředseda:  Mgr. Veronika Tichá
Člen:   Ing. Andrea Pešlová 
Velký výbor:  všichni členové výboru 
  a Elliott Tepper, 
  Kent Martin,
   Mary Alice Martin

Řízení

Charakteristika členů komunity:

Počet kuřáků     27
(kteří po dobu pobytu u nás nekouřili)
Počet členů kom. po výkonu trestu             9
Počet injekčních uživatelů   14
Průměrný věk členů komunity   27

Jak jsme pomáhali?

Komu jsme pomáhali?
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Počet plných úvazků pro absolventy léčby  
Počet celoročně obsazených lůžek       
Počet těch, kteří zůstali i po 
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Počet klientů, kteří si u nás 
odpracovali alternativní trest OPP

3
12+

3

5
10

2

3
1



Naše tři sociální podniky, ve kterých se členové 
v léčbě uplatňují při pracovní terapii

Využitím našich služeb nám finančně pomáháte.

Bazar s nábytkem, dekoracemi 
a potřebami pro domácnost, 
jehož výtěžek pomáhá. V naší 

nabídce najdete rozmanité 
kousky od jednoduchého stolu 

za stovku po nádherný 
rustikální nábytek za několik 

tisíc, dále pak obrázky, nádobí 
i originální dekorace. 

Náš dobročinný obchod 
i nadále zůstává hlavním 

zdrojem našich příjmů. 
V tomto roce jsme byli

výrazně zasaženi havárií 
příjezdové silnice. Většina 

zákazníků se k nám mohla 
dostat pouze po o 10

minut delší objížďce, což 
zásadně zmenšilo počet našich 

zákazníků. Museli jsme zboží 
přesunout na

internet, což se nám podařilo 
a pomohlo nám to tento rok 

překlenout a navzdory situaci 
zachovat

podobné příjmy jako loni.

Pomoci můžete darováním 
zboží nebo nákupem u nás. 

Obchod najdete: 
U Hřbitova 939, Kralupy nad 

Vltavou 27801        

Stěhovací firma se dvěma 
náklaďáky. Stěhujeme domy, 

byty i kanceláře. Vyklízíme 
pozůstalosti a odvážíme 
nábytek na sběrný dvůr.

Náš druhý sociální podnik 
v tomto roce zdárně 

pokračoval ve své činnosti, 
přestože máme stálý 

nedostatek řidičů, což 
ovlivňuje množství zakázek, 

které můžeme přijmout.
Většina nášich členů řidičský 

průkaz nemá, nebo ho má 
odebraný. I tak jsme schopni

denně absolvovat jedno 
stěhování sestavit spolehlivý 

tým. Vynikající recenze 
a reakce našich zákazníků 

mluví za vše.

oz iveno

Provozujeme renovační dílnu 
a čalounictví. Oživujeme 
nábytek dle přání našich 

zákazníků. Prodáváme stylový 
retro, anglický vintage 

a provence nábytek po celkové 
renovaci.

První rok fungování našeho 
nového sociálního podniku, 

který má především zaměstná-
vat ženy v pracovní terapii, 

máme zdárně za sebou. Učíme 
je čalounit, šít a celkově 

renovovat čalouněný
nábytek. Pronajali jsme novou 
dílnu, kterou také využíváme 

jako prodejní sklad. Oživeno si 
prozačátek vede velmi dobře 

a skutečně plní svou roli 
smysluplné a zábavné práce 

pro členky naší komunity.

www.vasestehovaní.cz

Veškerý výtěžek z prodeje našeho nábytku a služeb financuje provoz 
komunity BÉTEL a umožňuje, že pro naše členy je veškerá pomoc bezplatná. 
Naopak v rámci těchto podnikatelských aktivit nacházejí smysluplné 
pracovní uplatnění a učí se nezbytným pracovním návykům a poctivému 
řemeslu. Nečerpáme žádné dotace a nejsme placeni ze zdravotního 
pojištění. Jsme plně financováni z darů a výtěžku našich sociálních podniků.www.nabytkovafarma.cz

www.oziveno.cz



Bétel CZ, z.s.,

Zpráva o výsledku  hospodaření za rok 2019

VÝNOSY

Tržby z prodeje služeb (stěhování, vyklízení, zahr. pr.)

Celkem výnosy

NÁKLADY

Spotřeba materiálu (potraviny, PHM, režie, drobný maj.)

Celkem náklady

 Zisk (-ztráta)

4 657 974,10 Kč 

4 231 069,93 Kč 

426 904,17 Kč

Darované předměty v rámci veřejné sbírky

Spotřeba energie 

Opravy a udržování (budova, auta)

Cestovné 

Ostatní služby 

Mzdy a zákonné soc. a zdr. pojištění, soc. náklady

Daň silniční

Daň z nemovitosti 

Ostatní daně a poplatky

Ostatní pokuty a penále

Jiné ost. náklady (úroky, pojištění, bank. poplatky ...)

Odpisy dlouhodobého majetku

Poskytnuté dary a příspěvky jiným organizacím

1 084 731,86 Kč             

502345,00 Kč             

266996,04 Kč             

225 319,50 Kč                     

28 385,00 Kč             

360 619,15 Kč             

               1 170 918,00 Kč                

2 700,00 Kč                

5 400,00 Kč             

10 740,00 Kč             

3 561,00 Kč

101 011,18 Kč

291 685,00 Kč

176 658,20 Kč

          

 

(tel., internet, inzerce, nájem, provoz domu)

 období: 01.01.2019 až 31.12.2019

Vlastní výrobky 1 680 Kč

952 534,00 Kč                

12 000,00 Kč                

214,15 Kč          

1 097 762,70 Kč                

2 030 970,00 Kč 

562 813,25 KčPřijaté dary věcné

Úroky, kurzové zisky

Přijaté příspěvky od fyz.  a práv. osob

Přijaté dary -  Nábytková farma (prodej předmětů VS)

Pronájem dílny

 Rentabilita (zisk / náklady) 10,09%



BÉTEL CZ z. s.
sídlo: Ke Kateřinkám 1405, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 26983982

 kontaktní adresa: U Hřbitova 939, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Tel.: 315 694 691  mob.: 603 110 635

e-mail: info@komunitabetel 
www.komunitabetel.cz

Zpráva o revizi účetnictví zapsaného spolku Bétel CZ 
za rok 2019

Byly předloženy tyto doklady:

Výpisy z ČSOB a ČS k bankovním účtům za rok 
2019
Pokladní příjmové i výdajové doklady za rok 
2019
Přijaté a vydané faktury za rok 2019
Interní doklady za rok 2019
Mzdová agenda za rok 2019
Inventarizace účtů za rok 2019

Byly zkontrolovány zůstatky bankovních účtů 
– souhlasí.
Byl zkontrolován zůstatek pokladny – souhlasí.
Byla zkontrolována inventarizace účtů – bez 
závad.

Namátkově byly zkontrolovány:
- příjmové a výdajové pokladní doklad, jejich     
 úplnost a správnost,
- faktury přijaté, vydané a jejich proplacení 
 v bance či pokladně,
- interní doklady

U kontrolovaných dokladů nebyly nalezeny 
žádné nedostatky.
Konečný hospodářský výsledek za rok 2019 
tvoří zisk ve výši 426 904,17 Kč
Účetnictví za rok 2019 bylo, vedeno řádně 
a bez závad.

V Praze 3.6. 2020  Jiřina Homolková
   revizor

V prosinci roku 2019 jsme zakoupili díky štědrosti dárců z ČR a Velké Británie dům pro ženy
s kapacitou až 8 žen. Dům se chystáme v roce 2020 celkově zrenovovat. Potřebuje nové
rozvody vody, elektřiny a nové topení.

Nákup budovy pro ženy
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